
 

Beste ouders, 

 

De herfstvakantie staat voor de deur. Even tijd om een blik te werpen op 

november. 

Fluo-actie 
Op 28 oktober hebben we het startschot gegeven van onze 

jaarlijkse Fluo-actie. In de komende maanden zullen we onze 

kinderen extra stimuleren om meer fluo te dragen en zo bij te 

dragen aan de verkeersveiligheid. Denk maar aan jezelf als 

automobilist hoe slecht zichtbaar een voetganger of fietser is 

die geen licht heeft of geen fluo draagt. 

Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie willen we goed zichtbaar zijn 

op weg van thuis naar school en omgekeerd. Wij willen jullie alvast bedanken om 

onze actie te ondersteunen. 

Studenten in onze school 
Op regelmatige wijze zullen studenten van de Hogeschool en St. Norbertus 

komen observeren, participeren en les geven in onze school. We zijn blij hen 

mee te mogen begeleiden in hun studie en hebben dan  ook extra helpende 

handen. We wensen hen alvast veel plezier en succes met de stage. 

 

De voorleesweek van 19 tot 27 november 2022 
Voorlezen , dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.  

Tijdens de Voorleesweek zet “Iedereen Leest” jaarlijks het  

belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

 

De Schoendozenactie 
De schoendozenactie gaat van start op 21 november. Tot 5 december mogen 

schoendozen binnengebracht worden. In de loop van november 

ontvangen jullie hierover meer informatie. In de klas wordt de actie ook 

geduid aan de kinderen. Helpt u mee aan het bezorgen van een 

kerstcadeautje voor daklozen en kansarme gezinnen? Wij werken 

hiervoor samen met Foodsavers. 

Alvast in hun naam : Hartelijk Bedankt!!! 

Volg ons op facebook FOODSAVERS MECHELEN 

 

Het Mijls eetfestijn 
Op 20 november organiseert oudervereniging “Ouders in Actie” van de Mijlstraat, 

hun jaarlijks eetfestijn. Dit schooljaar gaat dit door in de feestzaal van onze 

school in de Stationsstraat.  Meer informatie hierover vinden jullie op 

https://oudersinactie.be/ of op de QR-code hiernaast 

November 2022 

https://www.facebook.com/Foodsavers-Mechelen-108131484850913/
https://oudersinactie.be/
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Sint in onze school 
Op 1 december komt de sint op bezoek in het Mijltje. Op 5 december is hij te 

gast in de Stationsstraat en op 6 december is de Beunt aan de beurt voor een 

bezoek van de goedheilige man.  

Oudercontactavond 

In de Beunt is er een individueel oudercontact gepland op dinsdag 29/11 en op 

donderdag 1/12. In het Mijltje is dat ook op dinsdag 29/11 en op 6/12. In de 

Stationsstraat is er zo’n avond op 29/11 en op 8/12. 

Grootouders 
De afgelopen weken hebben de kleuters en de grootouders kunnen genieten van 

de leuke activiteiten in onze school gaande van een optreden, een theater, 

knutsel- en beweegmomenten en super gezellige koffiekletsen. Hopelijk hebben 

ze er allen erg van genoten.  

Directie afwezig 
Op 23, 24 en 25 november zal de directie afwezig zijn omwille van een 

onderwijscolloquium. Voor de kleuterschool zal Tom Celen de contactpersoon 

zijn. Wel is het nog mogelijk om die dagen de directie te bereiken via mail: 

info@kleuterschoolduffel.be of via GSM 0498/90.47.03 

Aandachtspunten 
We willen extra aandacht vragen om tijdig naar school te komen met jullie kleuter 

zodat de leerkrachten in hun klas een fijne gezamenlijke start van de dag kunnen 

nemen.  Kinderen die ziek blijven best thuis.  

Belangrijke data 

 

Ma 31 okt Start van de herfstvakantie  

Zo 6 nov Einde van de herfstvakantie 

Ma 7 nov Terug naar school 

Vr 11 nov Vrije dag – Wapenstilstand 

Zo 20 nov Mijls Eetfestijn 

Za 19 nov Start van de Voorleesweek 

Ma 29 nov Start Shoebox actie 

Wo 30 nov Pedagogische studiedag: geen lesdag 
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